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Adviesvraag: Goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 
Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht 
inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad. Ontwerp van decreet houdende instemming van het 
samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de 
nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad 

Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 

Ontvangst adviesvraag: 14 november 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 21 november 2018 

 

  

Contactpersoon:  Liselotte Hedebouw - lhedebouw@serv.be 
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Mevrouw Liesbeth Homans 
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,   
Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding  

 

Arenberggebouw  
Arenbergstraat 7  
1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Liselotte Hedebouw COM_DIV_BR_20181121_SWA Inburgering Brussel 21 november 2018 

lhedebouw@serv.be   

Samenwerkingsakkoord inburgeringstrajecten Brussel-Hoofdstad 

Mevrouw de minister 

 

Op 14 november 2018 vroeg u de SERV om advies over het ontwerp van decreet houdende 

instemming van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse 

Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met 

betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad en 

de goedkeuring van het bijhorende samenwerkingsakkoord.  

De SERV behandelde deze adviesvraag binnen de Commissie Diversiteit bij de SERV. De 

commissie beliste uit selectieoverwegingen en omwille van de beperkte impact van een advies 

over een reeds bereikt samenwerkingsakkoord geen advies uit te brengen. De commissie 

wenst er wel op te wijzen dat wanneer de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in 

de toekomst zou beslissen om zelf inburgeringstrajecten te organiseren dit een belangrijke 

impact zal hebben op zowel alle organisaties die betrokken zijn bij de inburgeringstrajecten in 

Brussel als op de individuele inburgeringstrajecten die nieuwkomers afleggen. Het is voor de 

commissie dan ook cruciaal dat in Art. 1 van de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen 

dat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie dat enkel kan doen na overleg met en 

notificatie aan de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap.  

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


